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^élelmezési hivatal vezetőjének. Közöttük 

bizottsági ülésből kifolyólag becsületsértési 
, is keletkezett, nem lehet tehát elfogulatlan 
(főszámvevő iránt, 

ad Janáky megjegyzi, hogy őt nem vezeti a 
rajmélyes indok a támadásban. Kijelenti, hogy 

becsületsértési per ellenére a közellátási hí-
jai vezetője felkereste őt hivatalában és szó-

H<£ kinált neki megvételre akkor, amikor az 
izfez városban nem volt szóda kapható. 
te A közgyűlés a felszólalások után ugy 

lnintött, hogy a közgyűlés öttagú bizottságot 
lejid ki a pénztár megvizsgálására és esetleges 
lyjéb mulasztások megállapítására. 

A következő tárgy: az üresedésben levő 
itcrületi orvosi állás 'betöltése. Erre a tiszt-

ire egyhangúlag dr. Czakó Lajost választotta 
:g a közgyűlés. 

A tanácsi előterjesztések során legérdeke-
)b tárgy Juhász Mihály polgármester nyug-
azás iránti kérelme volt, amelyet a közgyü-
elfogadott. 
A közgyűlést másnap, 26-án folytatták, 

teiiücor a szeptemberi városi közgyűlés vé-
s k ért. 
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leállítják Szegeden a 
tisztviselőkonyhákat. 

\ kormány egyelőre nem foglalkozik az 
uj megyei beosztással. — 

ant pr_ Pálfy József országgyűlési képví-
megy heti budapesti tartózkodás után ha-

:,eÁrkezett. Páifv Budapesten több fontos vá-
n I . ügy elintézésében is buzgólkodott. A 

lT ügyminiszteriuniban Vas Tamás minisz-
tanácsossal, a közélelmezési miniszte-

L ütk ban Medve miniszteri tanácsossal tár-
( tőré.* a itidztviselőkonyhák felállítása iigyé-
r íindkét helyen ismertette a közgyűlési 
i" : hzatot. A minisztériumokban nagyon 

:k az eszmét, meg is van a hajlandó-
ürs> • j g v a z intézményt támogassák, azon-
»co' Ízesedről keit a kezdeményezésnek ki-
I f n i . Ez már megtörtént, de Budapesten 

ÍM segítség mérvéről is tájékoztatást várnák. 
^ a l Eljárt Páifv .a belügyminisztériumban is. 

iy miniszteri tanácsossal tárgyalt, sikerült 
Aiiváhagyatni, tehát most már kifizethetik a 

etjtm szorosan vett közigazgatási tisztviselők 
I clasegéiyét, A zendiauárok fizetésrendezé-
n \ í e k ügyét a belügyminisztériumból ,a kui-

,eofzminiszteriumba, onnan a zeneakadémiá-
' d)z tették át. Páifv közbenjárására az akta 
i #st már megkezdi a visszavándoriás útját, 
ftJzenetanárokra a legjobb előjelek mellett, 

íhatjasonló sikerrel fáradozott Pálfy a szolgák 
tésrendezése ügyében. 
Közismert dolog, hogv a szegedi tör-

vszéken biróhiánv van. Törv igazságügy-
-.íiszterrel tárgyalt ez ügyben.PáijfV. Az 

ellátedménv, hegy három üres birói állást 
* Regrövidebb idő alatt betöltenek. A megyék 
k n| beosztásáról a belügyminisztériumban azt 
tal3', értesítést adták, hogv egyelőre nem foglail-
lépznak a dologgal, mert nagyon fontos kül-

VAin̂  belpolitikai reformok vannak elintézés 
1 Matt. Az a tervezet, amely most van kész, 
f se/n érett meg arra, hogy nyilvánosságra 

e z >zzák. 

l . . r Végül a kompod bérlő gazdák egv kül-
" , a i ittségét vezette Páifv Serényi földinivelés-

Pjyi miniszterhez. Az 520 holdas birtokot 
vet) ,v 

anis az egri káptalantól Majsa község 
néJ;tte meg. A község az öt milliós vételen !eg-

Tag4ább két milliót szeretne keresni, viszont 
nos tekintettel az ősbérlők érdekeire. Ugy 

nez 

aki 

a földművelésügyi miniszter, mint Bartóky 
államtitkár, az Ingatlanforgalmi Bizottság 
elnöké kijelentette, hogy meg fogják védeni 
a majsai bérlők érdekeit. A kormány föld-

birtokpolitikája, hogy azé legyen a föld. aki 
műveli, ezeknek védelmet nyújtanak a föld-
uzsorásokkal szemben még akkor is, ha az 
véletlenül egy község. 

% 

öszi csemegék 
— Jt fjázaseági esRü, a 6uiov-rendelet, meg a dofjány. — 

Nagytiszteletü Sulyok István uram, a 
nagyváradi reformátusok jelenlegi kiváló es-
perese valamikor harminc évvel ezelőtt, itt 
káplánkodott a szegedi gyönyörű, gótstilben 
épült kis református templomban, néhai Var-
ga Pál nagytiszteletü urambátyánk mellett. 
Mint apró diákok jártunk a hitórákra, ének-
órákra ugy, mint. a szép hiv.es patakra a 
szarvas kívánkozik . . . Velünk együtt éne-
kelte a káplán ur érces, csengő hangon a 
szép, válogatott zsoltárokat és olyan lelkitü-
zességgel magyarázta az istenemberek taní-
tásait, hogy tátva maradt a szánk. KOT ültek 
azért vásott gyerekek, akiknek nem impo-
nált Sulyok István nagytiszteletü uram ta-
nitása, azouban ezek számára is volt egy se-
gédeszköze: a meggyfapipaszára. A füstölgő 
kis lapos csibuk, a, hosszú szárral le-lerándult 
hittanórákon és Sulyok István nagytiszte-

letü uram — sohasem felejtem el a pattogó 
és mégis jóságos hangját, amikor büntetett — 
imigyen magyarázta rá egy pár energiku-
sabb mozdulattal a delikvensre a jobb erköl-
csöket: 

— Mire hencegsz édes fiam? Szépségedre? 
Vagyonodra? Gazdaságodra, vagy az édes 
apád hivatalára? . . . Tudd meg, édes fiam, 
hogy most a hitbéli haszontalanságodért meg-
fenek ellek . . . 

Régen volt és Sulyok István nagytiszte-
letü uramat szigoráért, jóságáért, izzó ma-
gyar fajszeretetéért mégis szerettük, úgyis 
mint az Ur szolgájáj, úgyis mint embert. A 
nagyobb, hetedikes, nyolcadikos gimnázis-
táktól sokszor hallottuk, hogy: ebből a Su-
lyokból még súlyos ember lesz. A tanitómeste-
reim iránt- mindig bizonyos hálás érdeklő-
déssel viseltettem és az emlékeimben oly élén-
ken élő Sulyok István nagytiszteletü "uram 
fokról-fokra való emelkedését (— hej, hosszú 
ez a létra és amelynek a legelső foka a re-
formátus püspökség —) könnyű volt a vidéki 
újságok hasábjairól figyelemmel kisérni. 

A napokban az egyik nagyváradi lap ha-
sábjáról megint- a nagytiszteletü ur neve mo-
solygott rám. A nagytiszteletü ur a váradi 
egyháztanács ülésén a hit- és erkölesrendé-
szet terén, a házasulandók számára olyan újí-
tással, javaslattal lépett a világ elé, amely 
éppen annyi megértőt, mint ellenzőt, barátot 
és ellenséget fog szerezni, az esperes urnák. 
Modern, haladó lélekkel az idők méhében fo-
gantatott hitérzéssel hirdeti az esperes ur, 
hogy: el kell törölni a házassági esküt és he-
lyette be kell hozni a házassági fogadalmat. 

Meg is indokolja az esperes ur az indít-
ványát, hogy nincsen kínosabb helyzetiben sen 
ki, mint. a pap akkor, amikor tudva-tudván 
összeesket olyan emberpárt, akik sohasem 
szerették egymást, akik előtt az eskü szentsé-
ge az életre való közösségben eleve is hazug-
ság, hamis eskü. Meg,kell kímélni a híreket 
a hamis eskütől és az egyházférfit attól, hogy 
hivatásának legmagasztosabb pillanatában se 
gédkezet nyújtson két szenvedő lélek egymás-
hoz való táncolásában . . . 

A világ kifordult mind a négy sarkából. 
A hitélet megrázkódtatáson ment keresztül. 

J Az emberek a lelki é1 tűkben és csak a poziti-
[ vámokban bíznak, uk a reális bensőségek-
> nek van meg az • dk. És az esperes úrral 

együtt szavazott mács, égy kép, a régi ér-
zelmű kártyavár - vn merengő presbiter ki-
vételével. 

És mond meg re is kedves felebarátom az 
Úrban, hogy szerintünk is, akik tudjuk, hogy 
a házasságkötéseknek legalább kilencven per-
centje üzletül, avagy tisztán önző, rideg csa-
ládi érdekekből kötődik, nem helyesebb-e, ha 
Sulyok István esperes urammal szavazunk, 
mpndván: csalárdul nem esküszöm néked, de 
fogadom, hegy a te jó szivedhez hűséggel 
akarok viseltetni minden időkben. Amen. 

(Reformátori, nagy értéke van Sulyok Ist-
ván esperes uramnak, az indítványával 
együtt, 

* 

Van már kis szék . . . Megjelent a héten 
a hutorrendelet-, amelyről rögtön kisült, hogy 
nem is rendelet, csak amolyan ártájékoztató. 
Szóval, ha van sok pénzed, a rendeletben fel-
sorolt cégeknél is vásárolhatsz sima bükkfa 
egyszer eresztve, vagy többször eresztve bú-
torokat l'SOO koronától lejebb nem igen, csak 
feljebb és a végén rájösz, hogy ha a tájékoz-
tató árakhoz akarsz alkalmazkodni, akkor a 
gusztusod szerint való bútorok szobánkint 
15.000 koronánál kezdődnek. I>e távolodjunk 
el minden fénytől és pompától. Ott nézzünk 
szét, ahol a butorárak megszorítása államér-
dek lett volna. A szegény emberek körében. 
Az ármegállapitó bizottságban helyet foglaló 
érdekeltségek valószínűleg nem hallják a szi-
vük dobbanását attól az ezresekkel bélelt er-
szénytől, amelyet fölötte viselnek és ugy vé-
lik, hogy szegény ember nincs is már ebben 
a pénzáradatban fuldokló világban. Nekik az 
1500 koronás szobabútor: csupa olcsóság. Hi-
szen ők egy nadrágért adnak annyit. A sze-
gény ember pedig érezze magát agyonholdo-
gitva, ha egy egész szobabútort vásárolhat 
rajta. Csakhogy a valóban szegénynek neve-
zett népréteg, amelynek körében a családala-
pításra való hajlandóság a közös munkálko-
dásra törekvés révén leginkább megvan és a 
mely népréteg legtöbb vért, félkart és féllábat, 
szemet áldozott a hazáért, nem jutott abba a 
helyzetbe, bogy 1500 koronákat takaríthatott 
volna a háborúban. És a bútor még nem biz-
tosítja a házasság lehetőségét^ A bútor mellé 
sok száz ilyen-olyan fehérnemű, konyhafel-
szerelési cikk, szerszám stb. kell, amelyeknek 
a beszerzése másik ezerötszáz, vagy ötezer ko-
ronát igényel. Ez pedig szintén nincsen. Igy 
aztán hiába a házasodási vágy a szegény em-
berek hajlék nélkül is belehajtják magukat a 
pároséletbe és szaporítják a nyomorúságot 
ringató bölcsőket. Bölcsőkét? Temetőben az 
apró fejfákat. 

A napokban egy újszülött kis gyermeket 
láttam Unni a korzón keresztül. Egy piszkos 
zsákdarabba volt begöngyölve. Megszólítot-
tam az asszonyt: 

— Mondja lelkem, nincsen egy kis darab 
fehér ruhája a kicsikének. 

— Kenyérre valóm sincs, hogy szoptatni 
bírjam. 
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